
Molts algoritmes d’IA en les xarxes socials
estan entrenats per definir situacions o
experiències com si fossin reals, fins al punt
que són reals en les seves conseqüències.
Quin teorema defineix molt bé aquesta
situació de les xarxes socials?

 
La resposta correcta és el teorema de Thomas. Aquest fa referència a que la

interpretació d’una situació provoca l’acció, i fou formulat per William Thomas

(sociòleg) i Dorothy Thomas (sociòloga i economista) al 1928, en els següents

termes: 

Cal dir però que el reconeixement del component subjectiu en l'acció humana té

una llarga història més enllà del pensament sociològic, com demostra el filòsof

Epictet en el seu Enquiridió [c. 110 A.D.] quan afirma que “El que molesta i alarma

l’home no són accions, sinó opinions i fantasies sobre accions".

Aquesta idea en el context de les xarxes socials és útil ja que les persones que hi

formen part no només responen a les seves situacions o experiències, sinó també a

les pròpies interpretacions subjectives, fins i tot quan aquestes són equivocades o

tergiversades.

Malgrat hem estat sempre vulnerables a ser enganyats, provocats o manipulats, la

IA i el Big Data faciliten un canvi d’escala i una immediatesa sense precedents

mitjançant algoritmes que comproven continguts una i altra vegada en milions de

persones i a gran velocitat. 

Així podem veure com a les xarxes socials s’utilitzen eines com els “shallowfakes”,

“deepfakes” o “social bots” per definir situacions o experiències com si fossin reals,

alterant subtilment qui fa què, fins al punt que ja són reals en les seves

conseqüències. 

“If men define situations as real, they are real in their consequences”.
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Defensar-se d’aquesta manipulació massiva és complicat atès el panorama actual

de les xarxes socials, que permet la multiplicació de persones i comptes ficticis

mitjançant diverses formes d’automatització.

Cal veure però si d’això se’n deriva una regulació col·lectiva i també un efecte

Pigmalió, que és un tipus de profecia autocomplerta imposada per altres i que

estableix que la forma en què tractes a algú té un impacte directe sobre com actua

aquesta persona.

Si voleu llegir més sobre la manufacturació de la realitat a través de la IA i tenint en

compte el teorema de Thomas us recomanem aquest blog de RAND 

https://www.rand.org/blog/2020/01/artificial-intelligence-and-the-manufacturing-

of-reality.html
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